
O CONHECIMENTO NÃO TEM FRONTEIRAS 

1º a 4 de Março  
Recanto das Cataratas Resort 

Foz do Iguaçu – PR 
 

MATERIAL COMERCIAL 



O EVENTO 
 
O 23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador – evento que inaugura a agenda 
anual do Setor, tem como objetivo promover o congraçamento dos líderes do 
mercado, e na oportunidade, analisar e discutir as perspectivas para 2018 com 
diversos especialistas que irão compor os painéis técnicos.  
 
 
Certamente irá proporcionar aos seus participantes e patrocinadores momentos 
únicos que ficarão marcados na lembrança pelos conteúdos apresentados na visão 
de economistas e formadores de opinião, que a cada edição marcam presença no 
Encontro, além da troca de experiências junto a empresários de sucesso. 
 
 
 
 



O EVENTO 
 
O evento é fechado e conta com seleto público de presidentes, diretores, 
superintendentes, órgãos reguladores e autoridades. 
 
Essa é uma excelente oportunidade para empresas que desejam ampliar seu 
espectro de atuação junto a um público altamente selecionado e ainda, tornar mais 
visível a sua marca para um público responsável pela tomada de decisão nas 
empresas. 
 
Confira a seguir as diferentes cotas de patrocínio disponíveis. 
 
 



VÍDEO DE ABERTURA 
 
Apresente sua empresa no principal espaço do evento, na abertura diária da 
programação, para todos os participantes, em telão de alta resolução (sexta-feira e 
sábado). 
  
Contrapartida > Divulgação da Marca 
- Exibição de vídeo institucional no início da programação na plenária do evento 

(produzido pelo patrocinador). 
- Logomarca da empresa patrocinadora na programação do evento; 
- Entrega de brindes e/ou material institucional na sala de palestras (produzido pelo 
patrocinador); 
- 2 (dois) apartamentos duplos com traslados (aeroporto Foz do Iguaçu / Hotel / 
aeroporto Foz do Iguaçu) e pensão completa. 
 

Valor: R$ 80.000,00 



COQUETEL DE BOAS-VINDAS 
 
Oportunidade de receber e dar boas –vindas aos convidados, em uma ocasião 
propícia para o relacionamento em ambiente descontraído e favorável ao 
networking. 
  
Contrapartida > Divulgação da Marca 
- Logo da empresa patrocinadora na programação do evento; 
- Banner de boas-vindas (produzido pela organização); 
- Entrega de folheteria/brindes (produzido pelo patrocinador) durante a atividade; 
- 2 (dois) apartamentos duplos com traslado (aeroporto Foz do Iguaçu / Hotel / 
aeroporto Foz do Iguaçu) e pensão completa; 
- Participação de um executivo da empresa para speech de boas-vindas. 
 

Valor: R$ 50.000,00 



ALMOÇO 
 
Ofereça aos executivos do mercado, seus parceiros e familiares um momento para 
troca das suas vivências e ideias, em um clima que favorece a proximidade e 
interação em um local descontraído. 
  
Contrapartida > Divulgação da Marca 
- Logo da empresa patrocinadora na programação do evento; 
- Banner de boas-vindas (produzido pela organização); 
- Entrega de folheteria/brindes (produzido pelo patrocinador) durante a atividade; 
- 2 (dois) apartamentos duplos com traslado (aeroporto Foz do Iguaçu / Hotel / 
aeroporto Foz do Iguaçu) e pensão completa; 
 

Valor: R$ 50.000,00 



BRINDE BOAS-VINDAS NO QUARTO 
 
Essa cota proporciona ao patrocinador a delicadeza do acolhimento de cada 
participante e sua família, vinculando sua marca ao oferecer uma experiência 
incrível ao chegar em seus quartos. 
 
Contrapartida > Divulgação da Marca 
- Brindes / kits para entrega no quarto dos participantes (produzido pelo 
patrocinador e distribuídos nos quartos pela organização); 
- Logomarca da empresa patrocinadora na programação do evento; 
- 2 (dois) apartamentos duplos com traslado (aeroporto Foz do Iguaçu / Hotel / 
aeroporto Foz do Iguaçu) e pensão completa. 
 

Valor: R$ 30.000,00 



RECEPÇÃO NO AEROPORTO 
 
Proporciona ao patrocinador visibilidade da marca já na chegada do participante com um 
serviço VIP de receptivo. 
 
Contrapartida > Divulgação da Marca 
- Banner do Evento com a logomarca da empresa patrocinadora no desembarque 
(produzido pela organização). 
- Acessório para uniforme de recepcionista no aeroporto, com logomarca da empresa 
patrocinadora, botton / lenço, etc. (acessório: produzido pelo patrocinador); 
- Distribuição de material institucional (produzido pelo patrocinador) no veículo de 
traslado; 
- Encosto das poltronas com a logo nos veículos de traslado (produzido pelo patrocinador); 
- Logo da empresa patrocinadora na programação do evento. 
- 1 (um) apartamento duplo com traslado (aeroporto Foz do Iguaçu / Hotel / aeroporto Foz 
do Iguaçu) e pensão completa. 
 

Valor: R$ 25.000,00 



BOLSA 
 
Item de sucesso nas ultimas edições! Confeccionadas pensando no clima e em 
conformidade com o local, as bolsas são utilizadas já nos primeiros momentos de 
lazer e circulação. 
 
Contrapartida > Divulgação da Marca 
- Logomarca da empresa nas bolsas (produzidas pela organização); 
- Material institucional dentro da bolsa (produzido pelo patrocinador); 
- Logomarca da empresa patrocinadora na programação do evento; 
- 1 (um) apartamento duplo com traslado (aeroporto Foz do Iguaçu / Hotel / 
aeroporto Foz do Iguaçu) e pensão completa. 
 

Valor: R$ 25.000,00 



TOTEM CARREGADOR DE CELULAR 
 
Que tal proporcionar um conforto ao participante, permitindo que ele recarregue o 
celular com segurança, próximo à plenária principal expondo sua marca?!  
 
Contrapartida > Divulgação da Marca 
- Logomarca da empresa patrocinadora nos totens carregadores (produzidos pela 
organização); 
- Entrega de folheteria/brindes (produzido pelo patrocinador) no totem; 
- Logomarca da empresa patrocinadora na programação do evento; 
- 1 (um) apartamento duplo com traslado (aeroporto Foz do Iguaçu / Hotel / 
aeroporto Foz do Iguaçu) e pensão completa. 
 

Valor: R$ 25.000,00 



CONTATOS 
 

Ana Marques 
(21) 2510-7783 

ana.marques@cnseg.org.br 
 

Victor Albuquerque 
(21) 2510-7822 

victor.hugo@cnseg.org.br 
 


